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Tf. Ordförande har ordet 

2020 är året som inget tidigare år. Vi har alla på något sätt fått helt eller delvis ställa om våra liv. Att 
tvätta händer, hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symptom har blivit en vardag vi aldrig 
kunnat tänka oss. Många har drabbats hårt i denna tid. Att mista någon nära, sitt jobb eller inte få 
träffa sin släkt och vänner är nästan ofattbart, särskilt för den som inte drabbats.  

I detta känns de problem som vi i Gefle IF har haft som små och obetydliga. Men det är också viktigt 
att vi kan låta barn och ungdomar fortsätta att träna och röra på sig. Gefle IF är och kommer att vara 
en förening som ger möjligheter till alla barn och ungdomar att få träna, tävla och få en gemenskap 
som idrotten kan ge. Jag har själv varit aktiv i många år, som spjutkastare i Gefle IF och som 
handbollsmålvakt på elitnivå i 30 år! 

Under året fick styrelsen omgruppera sig då jag fick gå in som tf. ordförande. Jag och resten av 
styrelsen hoppas att Hannes snart är tillbaka i Gefle IF. Tack för allt du gjort så här långt Hannes! 

Styrelsen har påbörjat en strukturerad resa där vi verkligen vill se föreningen som en av Sveriges 
främsta på både barn/ungdom och elit. Det sker inte över en natt och inte utan en god och sund 
ekonomi. Ekonomin i föreningen har liksom för många andra tagit stryk bl.a. eftersom det inte varit 
möjligt att genomföra våra evenemang som tänkt.  

Vårt kansli har under året krympt och föreningschef Ann-Sofie Lundblad är nu ensam kvar och trots 
korttidspermittering har Ann-Sofie gjort ett fantastiskt jobb utifrån förutsättningarna.  

Vi har idag väldigt få aktiva på elitnivå, men det ger oss en möjlighet att bygga vår verksamhet från 
grunden. Föreningen har idag många duktiga 15-18 åringar som vi kommer ge en möjlighet att 
utvecklas ytterligare genom ett s.k. utmanarprogram. Det finns ett stort intresse för ytterligare 
barngrupper så framtiden ser ljus ut. Föreningen har under året tyvärr tappat ett flertal aktiva på 
elitnivå. Vi önskar givetvis Erik Martinsson, Sandra Törnros, Matilda Åström, Abdelfath Yassin, 
Michaela Norrbelius och Gustaf Vennerholm lycka till i sina nya föreningar. 

För att kunna driva föreningen på bästa sätt skulle jag vilja vädja till dig som skulle kunna tänka dig 
att hjälpa till i föreningen, t.ex. med att bli tränare eller hjälpa till att anordna tävlingar. Genom att vi 
är många som tillsammans hjälper till i föreningen kommer arbetsbördan inte bli så stor för var och 
en.  

Till sist ett stort tack till er alla som gjort både stora och små insatser i föreningen, utan er skulle vi 
inte vara där vi ändå är just nu!  

Med hopp om ett härligt blåvitt år där vi åter kan mötas på tränings- och tävlingsarenor! 

Anna-Lena Pihl 
Tf. ordförande 
 

 
  



Föreningschefen har ordet. 

2020 har varit ett minst sagt konstigt och annorlunda år. Året började bra och vi såg ljust på 
kommande år 2020. Vi fortsatte med våra idrotts - och arrangemangskommitté möten och planering 
med årets tävlingar.  

I slutet av februari flyttade vi vårt kansli från övre våningen i Gavlehov till fotbollens gamla kansli på 
markplan för att komma närmare verksamheten.  

Vi planerade för att genomföra Svealandsmästerskapen den 14-15 mars när Covid-19 viruset slog till i 
början av mars månad och vi beslutade att ställa in tävlingen. Efter detta hamnade föreningen i en 
svår situation där vi var tvungna att fatta ett flertal svåra och tuffa beslut. 

Vi fick dra i handbromsen direkt och strypa så mycket av kostnaderna som möjligt. Tre av oss fyra 
som jobbat på kansliet avslutade sina anställningar och själv blev jag korttidspermitterad under 
våren.  

Vi fortsatte att planera för att genomföra GD GIF som vanligt sista helgen i maj. Vårruset blev inställt 
och vi fick även ställa in Mini Max ruset. När Folkhälsomyndigheten beslutade att sänka antalet 
personer som fick vistas på samma ställe till 50 personer beslutade vi att flytta fram GD GIF 
Olympiaden till september och ställde även in Gavlehov Spelen som var tänkt i juli. Även tänkta 
tränarutbildningar och funktionärsutbildningar samt lovaktiviteter fick ställas in. Även friidrottskul 
som varit en populär aktivitet på lördagar fick ställas in.  

Träningsgrupperna kunde fortsätta träna på under våren och under sommaren kunde vi även 
genomföra friidrottsskolan under tre veckor. 

Den 12-13 september genomförde vi sedan GD GIF Olympiaden om än på ett helt annat sätt än vad vi 
brukar och den 19 september genomförde vi GD GIF finalen inne i Omegahallen Gavlehov och det 
blev en succé med storbildsskärm och personliga intervjuer med deltagarna.  

Vi har under året tagit emot närmare 100 barn som vill börja med friidrott och startat upp två nya 
träningsgrupper och är nu uppe i 14 barn och ungdomsgrupper.  

Den 5-6 december fick vi återigen ställa in Gavlehov Spelen indoor och skol-DM. Vi planerade sedan 
för en alternativ tävling Vinterspelen i januari.  

Den 18 december stänger Gävle Kommun hela Gavlehov fram till den 24 januari 2021 på grund av 
den ökande smittspridningen.  

Nu hoppas jag att det nya året blir betydligt bättre och att vi snart kan komma igång med träningen 
igen och framöver nya tävlingar.  

 

Ann-Sofie Lundblad 
Föreningschef Gefle IF Friidrott  

 



Den aktiva friidrotten 2020 

Ungdom: 

Dom allra yngsta var flitigt tävlande både på hemmaplan och utanför distriktets gränser innan 
pandemin slog till. Bland annat Genomfördes ett Svealandsmästerskap, flera var också till Uppsala 
och tävlade i Mondo Indoorgames.  

 

Thirachai 

Inomhussäsongen 2020 inleddes innan årsskiftet där Thirachai Schröder satte nytt klubb och 
distriktsrekord i både höjd (1,92) och tresteg (13,37). Måns Cyrén inledde säsongen på ett 
övertygande sätt genom att springa 60 m på 7.53 och det pressade han ytterligare ner till 7.48 i 
Örebro under januari månad! Elias Sadek gjorde ett superlopp på 200 m på Quality Hotel Games i 
Växjö där han klockades för 24.47 och tog brons i den stenhårda konkurrensen.  

USM för 17-åringar och JSM för de lite äldre gick i Göteborg och där gjorde Lukas ett rejält pers på 60 
m häck. Det loppet man hade väntat på ganska länge. Med 8.67 så persade han med drygt 2 
tiondelar! William Larsson visade fin snabbhet under innesäsongen och gjorde återigen ett lopp kring 
7.50 på 60 m!  

 

 

 



        

Jimmy, Gustaf, William, Lucas                             Måns, Elias 

Måns tog sig till Semi-final på 60 m men lyckades inte upprepa samma fina tider som under 
tävlingarna före USM. Måns hade varit sjuk ganska länge och inte fått tid att träna kontinuerligt som 
han hade velat.  

Elias startade på 60 m och 200 m och bäst gick det på 60 m där han sprang på 7.75, endast 2 
hundradelar ifrån avancemang till Semi.  

Det blev en annorlunda sommar där man var tvungen att jaga tävlingar. De aktiva tog sig iväg på en 
hel massa tävlingar trots allt och en av dem som visade fin form under utomhussäsongen var Elias 
Sadek som satte riktigt fina tider på 300 m och även Lukas Holm gjorde riktigt bra lopp på 800 m. 
Thirachai satte nytt klubb och distriktsrekord i tresteg i Hedesunda med 13,49.  

 

 

       



I Norrköping hade vi också Emma Hättestrand som deltog på 800 och 1500 m. Det blev rejäla pers på 
bägge distanserna! 2.26.34 noterade Emma på 800 m och gick under 5 min för första gången på 1500 
m. En riktigt bra helg för Emma. Den hårda träningen gav resultat!  

Det blev en start på mångkamps-SM i Sollentuna för Lukas del och där gick det riktigt bra. Pers i 4 
grenar av 7 och dessutom nytt pers i mångkampen. På det avslutande 800 m blev det en kross av det 
personliga rekordet där Lukas sprang i mål på 2.06.80 och blev 7:a i mångkampen.  

Alva hade en tuff duell mot Tyresös Norah Lind i tjejernas viktkastning för F15. Alva inledde med ett 
rejält pers på 15,47 men blev sedan passerad av Norah. I den 4:e omgången fick Alva på en fullträff 
och det blev en spännande mätning. Fantastiska 16,02 ropades ut och hon gick upp i ledningen. 
Norah kontrade i omgången efter med ett kast på 16,08 och det blev också segerresultatet. Alva tog 
silver på otroliga 16,02.  

Julina Strömberg gjorde ett bra USM där hon stötte över 11 m i 2 stötar! 

 

          Alva 

I mars månad var det dags för USM i Örebro och där glänste Thirachai Schröder och Alva Nylander.  

Thirachai kom till mästerskapet som Sverigeetta i både tresteg och höjd och han infriade 
förväntningarna. Thirachai som hade haft skadebekymmer den sista månaden före lyckades ändå 
plocka fram det som krävdes när det som mest behövdes! I tresteg tog han guldet på 12,98 utan att 
ens vara uppe på plankan. En relativt enkel seger där men det skulle bli desto mer spännande i höjd. 
Där blev det en duell mot Holgersson ifrån Bohus som tog 1,82 och Thirachai hade bara 1 försök kvar. 
Han tog i sista med luft och vände därefter tävlingen genom att ta 1,84 i första och verkligen visa vem 
som är bäst. Guld nummer 2 för Thirachai som var överlycklig.  

 

                          



      

                 Thirachai 

I augusti var det dags för USM. Mästerskapen blev uppdelade på flera olika platser. 

Sollentuna blev tilldelade hopp på USM och där imponerade Thirachai i tresteg. Med 13,43 tog han 
ett efterlängtat guld efter missad medalj på höjden dagen innan.  

En som däremot gjorde en bra höjdtävling var Rasmus som klarade 1,72 och blev 9:a! I tresteg hade 
Rasmus oturen att trampa över i hans klart bästa hopp.  

Linnea Villskog gjorde sitt första USM och hon gjorde det fantastiskt bra! Nytt pers på 10,49 i tresteg 
gav henne en 9:e plats men det var nära att det blev finalhoppning, för hennes sista hopp var riktigt 
långt men tyvärr övertramp.  

I Norrköping var det USM i kast och löpning. Adam Söder gjorde sitt första USM och satte flera nya 
pers i diskus med 45,78 som bäst där han sensationellt blev 4:a! En riktigt stor prestation av Adam.  

Elias gjorde ett starkt lopp på 300 m där han persade med 38.07 och blev 10:a. Lisa Nordin persade 
med mycket i slägga och ska vara väldigt nöjd med sitt första USM!  

Alva gjorde en helt okej tävling men utan någon riktig träff. Även Ronja Magnusson kom till start på 
USM och för hennes del var det spjut som gällde. Tyvärr ville det sig inte för Ronja denna gång.  

I Linköping var det USM för 17-åringar och JSM för de lite äldre. Där visade Lukas att han tillhör eliten 
i sin åldersklass. Med 2.04.08 i rejäl stormblåst kom han 5:a på 800 m efter att ha styrt loppet i 550 
m! Det är hans bästa placering på ett USM. Mycket bra jobbat av Lukas!   

Årets sista start blev stafett-SM i Göteborg där man ställde upp med ett lag i P15 4x80 m och ett lag i 
P19 3x800 m. P15-grabbarna gjorde det klart bäst genom att bli 5:a. För P19-laget var det desto 
tuffare motstånd men bra kämpat där!  

 

 

 

 

 



Elitaktiva (Seniorer)  

Resultat från SM tävlingar 2020: 

ISM Växjö 2020 22-23/2 

Försök 800 m 2 Erik Martinsson 96 Gefle IF 1:53.10 Q 

Final    800 m 8 Erik Martinsson 96 Gefle IF 1:53.76  

             Längd 9 Sandra Törnros 95 Gefle IF 5.92 

              Höjd 4 Louise Ekman 97 Gefle IF 1.82 SB 

SM Uppsala 2020 14- 16/8 

Fredag 

1500 m försök 10 Jimmy Öhman 01 Gefle IF 4:05.78 

Längd försök q 9 Sandra Törnros 95 Gefle IF 5.84 Q 9 

Slägga försök 11 Michaela Norrbelius 97 Gefle IF 55.72 11 Q SB 

Spjut försök 10 Maria Olsson 96 Gefle IF 40.67 

Lördag 

800m försök 1 Erik Martinsson 96 Gefle IF 1:51.32 Q 

400 m H försök 8 Petter Berner-Wik 94 Gefle IF 60.96 

Höjd 5 Louise Ekman 97 Gefle IF 180 Q 

Final 8 Sandra Törnros 95 Gefle IF 5.90 

Final 11 Michaela Norrbelius 97 Gefle IF 56.11 SB 

Söndag 

Final 3 Erik Martinsson 96 Gefle IF 1:47.58 

Tresteg 5 Madeleine Nilsson 91 Gefle IF 12.56 q SB 



Tränare och ledare 
 
Ingen verksamhet är möjlig utan tränare och ledare. Här följer en lista över personer som 
under 2020 har tränat och coachat våra aktiva i alla åldrar: 
 
 
Filip Almgren, Stefan Alneroth, Sara Asplund, Rebecca Ahlenius, Veronica Bangfeldt, 
Christian Bergh, Torbjörn Bäckström, Henrik Björkman, Niklas Berg, Angelica 
Ericson, Rasmus Engberg, Jessica Everlönn, Stefan Fougman, Anna Granath, Magnus 
Grinde, Malin Grinde, Erik Godås, Jashar Jawanbakhtrad, Mårten Johansson, Stina 
Jonsson, Magnus Josefsson, Rickard Jönsson, Johan Kallin Stropp, Jolin Kihlström, 
Malin Klintberg, Sofia Lindskog, Carina Lindblom, Jenny Lidén, Johan Lindberg, 
Martina Lodin, Ann-Sofie Lundblad, Bertil Lundquist, Fredrik Mattsson, Olle Mattson, 
Linda Mollberg Hillerström, Linn Malmo,  
Emma Nääs, Jim Nääs, Håkan Ohlsson, Thomas Persson, Åke Persson, Claes Rahm, 
Filip Regnander, Guido Ripke, Patrik Rönnqvist, Henrik Sahlström, Fredis Segundo 
Daza Daza, Maria Selin, Benny Silvergren, David Ståhlberg, Jari Tuninen, Katarina 
Törnros, Alexandra Unstad, Henrik Wahlman, Ida Wennerbo, Frank Werle, Lars 
Widén, Andreas Örenhag, Andreas Östblom, Karin Östblom                
 
Till alla dessa riktar vi ett varmt tack för de insatser som de har gjort inom Gefle IF Friidrott! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

                              
 
 
 

 
 
 
 



 
Arrangemang 2020 
 

                          GD Gif Olympiaden var det enda arrangemanget vi genomförde 2020. 
 
Den 12-13 september genomförde vi GD GIF Olympiaden om än på ett helt annat sätt än vad vi 
brukar och den 19 september genomförde vi GD GIF finalen inne i Omegahallen Gavlehov och det 
blev en succé med storbildsskärm och personliga intervjuer med deltagarna.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















Gefle IF Vision och mål 2021-2025 
 

 

Bästa föreningen 

 

Aktiva 

Arrangemang 

Tränare/Ledare 

Ranking 

Vision 2025 
Bästa 

föreningen 

Gefle IF är en 
förening med 

ekonomin i 
balans 

Gefle iF ska vara 
en av Sveriges 

bästa föreningar 
(barn, ungdom, 
elit och bredd) 

Kommunikation 

x Barn 
x Ungdomar 
x Elit  
x Bredd 

x Deltagande vid SM-tävlingar 
 

x Utomhus 
x Inomhus 

x Antal 
x Kompetenser 



Ekonomi i balans 

 

 

 

 

 

Ledstjärnor för att skapa ett socialt klimat där föreningen kan 
utvecklas är: 

 

Intäkter 

Utgifter 

Glädje Tillsammans Trygghet 

Gemenskap Tydlighet 

x Medlemsavgifter 
x Träningsavgifter 
x Sponsorer 
x Bidrag 
x Arrangemang 
x Egna inkomster 

 

x Löner 
x Ersättningar 
x Tävlingskostnader 
x Hyror 
x Topp och Talang 
x Utmanarprogrammet 
x Övriga kostnader 

 


